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 Colegas, 

 As próximas eleições que se avizinham para o Órgão máximo da nossa 

Magistratura apresentam-se de vital importância, atentas as mais recentes 

decisões e alterações legislativas. 

Perante os desafios e adversidades que se colocam, é necessário e 

imperativo ter uma representação forte e capaz no Conselho Superior do 

Ministério Público, uma representação que afirme e reafirme o Ministério 



 

 

Público, enquanto uma Magistratura independente e um dos pilares do 

Estado de Direito Democrático. 

Assim, num momento em que é preciso reagir, lutar e dignificar esta 

Magistratura que abraçamos, aceitei o convite para integrar esta Lista, ainda 

que em lugar de suplente, por acreditar nos Colegas e por acreditar nos seus 

propósitos. 

Os princípios que norteiam esta candidatura e o compromisso assumido 

fazem acreditar numa defesa intransigente de todos nós, enquanto 

Magistrados, e do Ministério Público, enquanto Magistratura independente do 

poder político, autónoma, hierarquizada e responsável, servidora dos 

cidadãos no respeito pela Constituição e a Lei. 

Tal como trabalhamos diariamente, perante as adversidades, as 

dificuldades, sempre norteados para prestar o melhor serviço, para a melhor 

decisão, para um melhor Ministério Público, também os membros que 

compõem esta Lista trabalharão, com afinco, crentes nas suas convicções e 

nos compromissos assumidos para uma afirmar a autonomia, garantir a 

estabilidade e a transparência e reforçar a responsabilidade do Ministério 

Público. 



 

 

As promessas, os conceitos e as linhas que nos caracterizam não são 

vãs, são aquilo em que acreditamos e como queremos defender esta nossa 

Magistratura. 

Acreditando ser esta Lista merecedora do voto e da confiança dos 

colegas, há que lançar o apelo ao voto, à mobilização e ao acreditar SEMPRE 

NO MINISTÉRIO PÚBLICO.  
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